
 

KORESPONDENČNÍ JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání:  24. 4. až 28. 4. 2020, 24:00 hod. 

Program jednání: 

1. Informace k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS a financování MAS 

2. Schválení aktualizovaných interních postupů pro IROP 

3. Schválení opravené verze zprávy o plnění integrované strategie 

4. Rozdělení členů výběrové komise dle nově definovaných zájmových skupin 

5. Personální záležitosti kanceláře MAS 

Zúčastnění členové: 

Veřejný sektor (celkem 2 hlasující členové) 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Svazek obcí mikroregionu Stražiště, Ing. Lukáš Vlček 

- Hořepnický region, Vladimír Kotýnek 

Soukromý sektor (celkem 3 hlasující členové) 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

- ZO ČSOP Pacov, Mgr. Lucie Hovorková 

Zájmová skupina – podnikání: 

- Eva Zadražilová 

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas: 

- Ing. Veronika Starková 

Zapisovatel:  Lucie Hlavinková 

Ověřovatel zápisu: Ing. Lukáš Vlček 

Průběh jednání 

Dne 24. 4. 2020 zaslala Lucie Hlavinková všem členům rady spolku Via rustica z.s. informace a 

podklady ke korespondenčnímu jednání a hlasování dle výše uvedeného programu. V pondělí 27. 4. 

2020 dále Lucie Hlavinková na základě připomínky Mgr. Lucie Hovorkové zaslala informace o opravě 

údajů k bodu č. 4. Termín pro korespondenční hlasování byl od pátku 24. 4. do úterka 28. 4. 2020, 

všichni členové hlasovali až po opravě údajů. 

Ve stanovené lhůtě své stanovisko prostřednictvím e-mailu zaslalo celkem 5 členů rady spolku (viz 

přehled zúčastněných členů výše). Rada spolku tak byla usnášeníschopná. 

Výsledky jednání 

Rada spolku projednala body dle programu, k nimž přijala příslušná usnesení – viz dále. 

Ad 1. Informace k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS a 
financování MAS 

Dne 31. 3. 2020 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutí o poskytnutí dotace na 1. etapu 

projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, a to ve výši 2 715 716,00 Kč. Na účet 

spolku byla tato částka připsána dne 9. 4. 2020. Ke dni 24. 4. 2020 byla celkem 8 partnerům splacena 

poskytnutá návratná finanční výpomoc v celkové výši 1 310 000,- Kč. Zbývajícím partnerům budou 

výpůjčky postupně spláceny dle finančních možností spolku v druhé polovině roku 2020 a dále.  



Žádost o platbu za 2. etapu projektu (období 1. 10. 2019 až 31. 3. 2020, částka cca 1 192 tis. Kč) 

bude podána po schválení žádosti o změnu finančního plánu, která byla odeslána dne 31. 3. 2020. 

Bod č. 1 má pouze informativní charakter, nebylo k němu přijato žádné usnesení.  

Ad 2. Schválení aktualizovaných interních postupů pro IROP 

Dne 21. 4. 2020 byly ze strany řídícího orgánu IROP odsouhlaseny Interní postupy MAS Via rustica z.s. 

pro Integrovaný regionální operační program (IROP), vydání 1.3. Finální verzi tohoto dokumentu (viz 

přílohu zápisu) musí schválit příslušný orgán spolku. Valná hromada při svém jednání dne 8. 2. 2018 

delegovala schvalování interních postupů na radu spolku. Schválení těchto interních postupů je jednou 

z podmínek pro vyhlášení letošních výzev MAS pro IROP.  

Usnesení k bodu č. 2: 

✓ Rada spolku schvaluje Interní postupy MAS Via rustica z.s. pro Integrovaný regionální 

operační program (IROP), vydání 1.3 s platností od 1. 5. 2020. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0 

Ad 3. Schválení opravené verze zprávy o plnění integrované strategie 

Korespondenčním jednáním v termínu 28. až 31. 1. 2020 rada spolku schválila Zprávu o plnění 

integrované strategie za období 1. 7. až 31. 12. 2019. Dne 24. 2. 2020 byla MAS ze strany řídícího 

orgánu vyzvána k doplnění této zprávy (úpravám kap. „Informace o věcném pokroku“ a doložení 

tabulky s hodnotami financování opatření PRV). Doplněná zpráva byla následně řídícím orgánem (ŘO) 

schválena dne 23. 3. 2020. Finální verze schválená ŘO je přílohou tohoto zápisu. Protože došlo 

k úpravám zprávy, je nutné tuto finální verzi opět schválit příslušným orgánem MAS. 

Usnesení k bodu č. 3: 

✓ Rada spolku schvaluje finální verzi zprávy o plnění integrované strategie MAS Via rustica z.s. 

za období 1. 7. až 31. 12. 2019. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0 

Ad 4. Rozdělení členů výběrové komise dle nově definovaných zájmových skupin 

Na základě změny zájmových skupin MAS navržených radou spolku při jednání dne 21. 1. 2020 je 

nutné schválit rozdělení členů výběrové komise. Následující příslušnost členů výběrové komise 

k daným skupinám byla s jednotlivými členy projednána telefonicky či e-mailem: 

Veřejný sektor (celkem 1 člen) 

Zájmová skupina – rozvoj obcí:    

• Obec Onšov – zástupkyně Mgr. Bohumila Urbánková 

Soukromý sektor (celkem 4 členové) 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

• MVDr. Lenka Staňková 

Zájmová skupina – zemědělství:  

• Josef Kratochvíl 

Zájmová skupina – podnikání:  

• Martina Fialová 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:  

• Mgr. Pavla Popelářová 

Usnesení k bodu č. 4: 

✓ Rada spolku souhlasí s navrženým rozdělením členů výběrové komise do nových zájmových 

skupin. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0 

Ad 5. Personální záležitosti kanceláře MAS 

Na základě pohovorů s uchazečkami o zaměstnání na pozici administrativních pracovnic kanceláře 

spolku byly ve spolupráci kanceláře a předsedy spolku vybrány Lenka Chválová, DiS. (plný úvazek) a 
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MVDr. Lenka Staňková (0,3 úvazku), s termínem nástupu 4. 5. 2020. 

Usnesení k bodu č. 5: 

✓ Rada spolku schvaluje přijetí nových pracovnic do pracovního poměru od 4. 5. 2020. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0 

Zapsáno po ukončení korespondenčního jednání, dne 29. 4. 2020. 

Podpis zapisovatele: Lucie Hlavinková …………………………………………………… 

Podpis ověřovatele: Ing. Lukáš Vlček …………………………………………………… 

 


